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1 SAMMANFATTNING 
 
Ett förslag till detaljplan för Strandskogen 10:6 och 10:7 har varit på samråd under 
tiden 2008-06-02 till 2008-07-15. Målet med planförslaget är att tillskapa ca 30 
attraktiva bostadstomter för permanentboende som är anpassade till såväl 
kringliggande bebyggelse som natur. Närhet till skola och barnomsorg är en bra 
förutsättning för planområdet.  
Efter samrådet fattade miljö- och byggnadsnämndens beslut 2008-09-23 § 181 om en 
avgränsad MKB där följande utredningar skall utföras: vägfrågor, rödlistade arter 
(insekter), Strandskogens vattentäkt, Arkeologisk utredning. 
Inom pågående planprocess inkom reviderad yttrande av Trafikverkets 2010-06-17 i 
vilket Trafikverket avstryker direkt anslutning av planområdet mot väg 136. 
Planförutsättningar har därmed förändrats och nytt plansamråd ska genomföras.  
 
Naturvärden återfinns främst på sandmarker inom östra, västra och södra delområden 
av planområdet varför områden bör bevaras som natur med delvis riktade insatser för 
att gynna och bibehålla livsmiljöer för naturvårdsintressanta insekter. Inom den östra 
delen av planområdet närmast landborgskanten bör ny bostadsbebyggelse endast 
förekomma i mindre omfattning med hänsyn till värdefull och skyddsvärda 
insektsfauna samt uppskattat bullerpåverkan från befintlig väg 136. 
 
Exploatering av planområdet anses inte påverka nuvarande Strandskogen vattentäkt 
och dess funktion för kommunal vattenförsörjning. Generella hänsynsregler bör dock 
beaktas vid all byggnation och markingrepp inom strandskyddsområdet. Alla 
bostadstomter inom planområdet ska anslutas till kommunalt VA-nät. 
 
Vid planområdets östra del gjordes förhistoriska fynd inom ett avgränsat område 
varför arkeologiska undersökningar har genomförts 2009 och 2011. Fornlämningar 
är undersökta och borttagna och marken får numera tas i anspråk enligt planförslaget. 
 
Det befintliga vägnätet runt planområdet har låg standard vilket föranleder en 
upprustning av Sandens väg. Trafiksäkerhet för angränsande bebyggelseområden i 
norr och längs Sandens väg kommer förbättras i samband med vägupprustning. 
Alternativ med bl.a ny väganslutning mot väg 136 har undersökts men avfärdades av 
Trafikverket som olämplig. Förslag till utbyggnad av gc-väg mellan Sandens väg och 
Gjuterivägen bör prioriteras för att få ett sammanhängande parallellt gc-stråk till väg 
136. 
 
 
Generellt bedöms inte finnas hinder för att området exploateras. Byggnation av 
bostadstomter bör förläggas i första hand till tallskogsområdet vid centrala delen av 
planområdet. Planerat bebyggelseområde i östra delen bör justeras.  
Planbeskrivningen bör kompletteras och nya planbestämmelser ska införas som 
säkerställer hänsyn till naturvårdsintressanta områden samt till Strandskogen 
vattentäkt.  
Planområdet har utökats med hänsyn till väganslutning mot väg 958 via Sandens väg. 
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2 INLEDNING 
 
2.1 Bakgrund och syfte 
Ett förslag till detaljplan för Strandskogen 10:6 och 10:7 har varit på samråd under 
tiden 2008-06-02 till 2008-07-15. Målet med planförslaget är att tillskapa ca 30 
attraktiva bostadstomter för permanentboende som är anpassade till såväl 
kringliggande bebyggelse som natur. Närhet till skola och barnomsorg är en bra 
förutsättning för planområdet.  
 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör en miljöbedömning för 
detaljplanen Strandskogen 10:6, 10:7. MKBn utgår från vad som framkommit under 
samrådstiden, länsstyrelsens samrådsyttrande och miljö- och byggnadsnämndens 
beslut 2008-09-23 § 181 om en avgränsad MKB:  
En avgränsad miljökonsekvensbeskrivning skall göras inför utställningen. Följande 
utredningar skall utföras och beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning: 

- Vägutredning 
- Utredning angående planens konsekvenser gällande de rödlistade arterna 

inom planområdet 
- Fördjupad konsekvensanalys med hänsyn till hälsoaspekten och vatten 

resursfrågan för Strandskogens vattentäkt 
- Arkeologisk utredning. 

Trafikverkets yttrande, 2010-06-17, inkom efter kommunens upprättade 
samrådsredogörelse och utställningsbeslut. Yttrandet har orsakat en förändring av 
planförutsättningar vilket föranleder ett nytt samråd. 
 
Syftet med miljöbedömningen är att identifiera, beskriva och bedöma positiva och 
negativa konsekvenser av planförslaget och de alternativ som ingår i 
miljöbedömningen. Vidare syfte är att kunna rekommendera åtgärder för att reducera 
eller avhjälpa eventuella negativa effekter av samrådsförslaget som ska mynna i ett 
nytt planförslag för planerat samråd II årsskiftet 2012/2013 
 
 
 
3 OMRÅDESBESKRIVNING 
 
3.1 Allmänt 
Planområdet är lokaliserat i ett område som under de senaste åren har varit 
efterfrågat för nybyggnation. Området ligger ca 5 km norr om Färjestaden, ca 1,5 km 
söder om Glömminge och strax nedanför landborgskanten. Planområdet omfattar ca 
8 ha och utgör huvudsakligen ett sluttande terräng åt väster med marknivåerna 
mellan + 24 m ö h till +48 m ö h . Planområdet omfattar fastigheterna Strandskogen 
10:6 och 10:7. Fastigheten Strandskogen 10:11 som omedelbar gränsar till 
Strandskogen 10:7 har integrerats i planområdet för att samordna trafik-, natur- och 
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bebyggelsefrågor. Efter samrådet och Trafikverkets yttrande 2010 har planområdets 
avgränsning justerats och vägområdet vid Sandens väg har tillkommit för att ansluta 
planområdet till lämplig, överordnat väg, väg 958. 
 
Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde och utgör tillrinningsområde till 
Strandskogens vattentäkt.   
 

 
 Planområdets läge och avgränsning enligt samrådet och efter utökning kring Sandens väg  
 
 
3.2 Nuvarande markanvändning 

Området utgjordes tidigare av ca 60-70-årig tallskog med enstaka öppna gräsytor 
med sandigt slitage. Numera har ett flertal träd avverkats i samband med arkeologisk 
undersökning.  Området används som rekreations- och strövområde för boende från 
kringliggande bebyggelse, men nyttjas delvis även för ridstigar, bl a från Aledal. 
Området innehåller större nivåskillnader, framför allt i anslutning till 
landborgskanten. Landborgskanten är starkt bevuxen med slånbuskar.  

Väg 136 

Planområdet 

Väg 958 
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Planområdet utgörs av sandmark med stor genomsläplighet och hyser särskild på de 
öppna, sandiga, barblottade ytorna stora naturvärden. Vilda bin bedöms som en 
nyckelgrupp i det sammanhanget (se kap 6.1). 
Det finns ett antal stenmurar som följer främst befintliga fastighetsgränser. 
 

   
 Tallskog med strövstigar                                        Landborgskanten bevuxen  med slånbär  
  
Planområdet är idag obebyggt med undantag för fastigheten Strandskogen 10:11 i 
områdets sydvästra del. Till denna fastighet leder idag en enkel skogsväg.  
 

   
 Skogsväg till fastigheten Strandskogen 10:11         Befintlig bebyggelse på Strandskogen 10:11 
 
 
På en ekonomisk karta från 1941 framgår att delar av planområdet har varit 
odlingsmark innan. 
 
Planområdet ligger inom yttre 
vattenskyddsområde och utgör 
tillrinningsområde till Strandskogens 
vattentäkt (se vidare kap 6.2).  
Området ligger inom normalriskområde 
för radon och är inte ansluten till 
kommunalt vatten och avlopp. 
 
 
 
 Planområdet

Strandskogen vattentäkt, källa: www.gis.lst.se 
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 Planområdet saknar anslutning till 
större väg/gata med bra standard. Utmed 
östra plangränsen sträcker sig den hård 
trafikerade länsväg 136, föreskriven 
hastighet är 90 km/h. I höjd med 
planområdet finns rastplatsen Idehults 
på andra sidan vägen (öster om). 
Cykelvägar saknas inom planområdet.  
 

                                                       
                                                         Länsväg 136 i höjd med planområdet 

 

Skola (F-6) samt kyrka och visst butiksutbud finns i Glömminge. Förskola finns i 
Algutsrum, högstadium i Mörbylånga och friskola i Färjestaden. Skolskjuts sker till 
högstadium och kollektivtrafik finns vid väg 136.  
   
 
3.3 Angränsande markanvändning 

Planområdet ligger strategiskt mellan Färjestaden och Glömminge och viktiga 
samhällsfunktioner, kulturutbud, handel och service. I norr och öster angränsar 
bebyggelseområden som används för både permanentboende och fritidsboende. 
Tomtstorlek för de flesta fastigheter ligger mellan 1200-1500 m2.  
 
Mellan och i anslutning till tomterna finns rikligt med naturområden, dels som skog 
och dels som åkermark. Angränsande jordbruksmark i väster är i bruk, med 
tillhörande gödselspridning etc. 
 

 
 
Bebyggelseområdena i norr har väganslutning dels mot väg 136 vid Sönnerborg, dels 
via Sandens väg norrut till väg 958 mellan Strandskogen och Glömminge. 
Befintliga bebyggelseområden norr om planområdet är anslutna till kommunalt VA. 
Dagvatten omhändertas lokalt. Fjärrvärme saknas i området. 

Befintlig bebyggelse med angränsande naturmiljö     Åkermark väster om planområdet 
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Drygt 300 m söder om planområdet ligger en bildemonteringsanläggning som enligt 
kommunen bedöms som ”relativ tyst verksamhet” bl a. för att en stor del av arbetet 
utförs inne i byggnader (se samrådsredogörelse 2008-09-19). 
 

 Planområdets läge (södra och mellersta del) redovisas med blå färg i förhållande till 
bildemonteringen och ridcentrum i söder 
 
Drygt 950 meter sydväster om planområdet finns Aledal Ridcenter som bedriver 
ridverksamhet, uppstallning av privathästar men även jordbruk för att ta eget foder 
till hästarna. Ridcentret består av två ridhus, stall för 60-tal hästar, uteridbana samt 
hagmark. Kommunen gjorde enligt samrådsredogörelsen (2008-09-19) bedömningen 
att ridcentret har skiften söder om planområdet men nyttjar dessa som 
uteritter/beteshagar. Själva huvudverksamheten samt året runt hagarna är beläget på 
ett sådant avstånd som anses som godtagbara enligt ställningstaganden kring 
skyddsavstånd i Mörbylånga kommuns översiktsplan 2007. 
 
 
 
 
  

Ridhus Aledal 

Bildemontering 



 Detaljplan för Strandskogen 10:6 och 10:7,        9 (34) 
 Mörbylånga kommun 
 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 2012-12-18  
 
 

 
4 AVGRÄNSNING OCH METODIK 

 
4.1 Betydande miljöpåverkan utifrån behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning (2008-04-29) om genomförandet av 
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt plan- och bygglagen 
(PBL) och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4. Enligt 
kommunens behovsbedömning bedömdes att genomförandet av detaljplanen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med MKB därför 
inte behöver upprättas. 
 
 
4.2 Betydande miljöpåverkan utifrån plansamråd 

Samråd enligt 6 kap 13 § miljöbalken, hölls med länsstyrelsen 2008-06-10. 
Länsstyrelsen, som tagit del av kommunens behovsbedömning, delar inte 
kommunens ställningstagande (se MKB-förordningen, bil 4, pkt 1b och c samt 2f och 
g) och i samrådsyttrandet, 2008-06-13 anges att detaljplanen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsens uppfattning är att, först när frågor som rör rödlistade arter som har 
erkänd nationell skyddsstatus, utredning av ev. utökning av vattenskyddsområdet 
samt en helhetsbild av vägnätet klarats ut i en MKB, kan ställningstagande om ev. ny 
bebyggelse inom nämnda området bedömas.  
 
 
4.3 Avgränsning 

Enligt kommunens samrådsredogörelse (2008-09-19) slår kommunen fast att en 
avgränsad MKB skall göras och att följande utredningar skall beskrivas i denna 
MKB: 
 

- Vägfrågor: En vägutredning skall utföras för området. En vägutredning skall 
ytterligare belysa och utreda olika trafiklösningar. Utredningen skall bl. a 
belysa alternativa lösningar för infart till planområde, frågor gällande det 
översiktliga vägnätet i området samt redovisning av vänstersvängsfältet vid 
Idehults rastplats. 

- Rödlistade hotade arter: En utredning angående planens konsekvenser 
gällande de rödlistade arterna inom planområdet. 

- Strandskogen vattentäkt och vattenskyddsområde: En fördjupad 
konsekvensanalys med hänsyn till hälsoaspekten och vatten resursfrågan för 
Strandskogens vattentäkt skall utföras för området. 

- Arkeologisk utredning: En arkeologisk utredning skall utföras för området. 
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4.4 Metodik 
 

De aspekter som kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt ovan utreds i 
resp. avsnitt. Det görs inledningsvis en nulägesbeskrivning av de aspekterna och 
därefter beskrivs konsekvenserna för respektive aspekt och alternativ. I anslutning 
görs en samlad bedömning och avstämning mot givna förutsättningar för respektive 
aspekt, dvs. miljökonsekvenser beskrivs och det ges förslag till åtgärder och 
planbestämmelser.  
Slutligen följer en övergripande sammanfattning av åtgärdsförslag och 
planbestämmelser för att genomförandet av planen skall vara rimlig med hänsyn till 
de fyra delaspekterna. 
 
 
 
5 ALTERNATIV 
 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar för de tre sakområden ”Strandskogen 
vattentäkt”, Rödlistade arter” och ”Arkeologi” nollalternativ och nedanstående 
alternativ där exploateringsgrad är den parameter som varierar. Någon alternativ 
lokalisering är ej aktuell.  
För sakområdet ”Vägar” behandlas nollalternativ samt 5 alternativ där olika 
väglösningar diskuteras. Beskrivning av olika vägalternativ presenteras under avsnitt 
6.4 Vägar. 
 
 
5.1 Nollalternativ 
Nollalternativet utgör befintlig markanvändning. I områdets sydvästra del finns den 
enda bebyggda fastigheten, Strandskogen 10:11, som idag nås via en enkel skogsväg 
och saknar kommunalt vatten och avlopp. 
Befintliga vägar inom och norr om planområdet har enkel och till viss del dålig 
standard och medför stor risk för olyckor pga. dåliga siktförhållanden och 
vägutrymme.  
Osäkerheten kring befintliga rödlistade arter eller förekomsten och karaktär av 
fornlämningar inom området kvarstår. 
 
5.2 Alternativ I – Planförslag enligt samråd 2008 
Samrådsförslaget medger ca 30 nya bostadstomter för permanentboende, flera 
sammanhängande naturområden och en ny tillfart från väg 136.  
Ny bebyggelse föreslås placeras i tre bebyggelsegrupper som inramas av 
naturområden. En ny lokalgata sträcker sig med nyanslutning till väg 136 från 
områdets sydöstra till nordvästra hörn för att ansluta planområdets bebyggelse samt 
befintlig bebyggelseområde Strandskogen-Sönnerborg norr om planområdet. 
Anslutning av i söder placerade villatomter sker även mot nya lokagatan.  
Tomtstorlek föreslås bli mellan 1000-1200 m2. Exploateringsgrad av området blir då 
ca 60%, med fördelning bebyggelse och vägar ca 5 ha och naturområden 3 ha. Ny 
bebyggelse samt fastigheten Strandskogen 10:11 ansluts till kommunalt VA och 
dagvatten omhändertas lokalt. För fastigheterna föreslås enskild uppvärmning och 
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installation av markvärmeledningar är tillståndspliktiga med hänsyn till 
vattenskyddsområdet.  
Befintliga skogs-/naturområden som ska bevaras mellan bebyggelsegrupperna utgör 
en naturlig fortsättning på skogsstråk och naturstigar i norr och söder. Naturområden,  
föreslås restaureras med hänsyn till rödlistade arter och deras livsmiljö som 
Naturvårdsverkets naturvårdsutredning påtalar. (Naturvårdsverket 2007)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Illustration Alternativ I 
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5.3 Alternativ II – Reviderat samrådsförslag med väganslutning Sandens väg 
Alternativ II innebär en reviderad tomt- och naturområdesfördelning samt förändrad 
väganslutning via Sandens väg. Utökat planområde omfattar ca 9 ha och en likvärdig 
exploateringsgrad av ca 60 %. Tomtstorlek föreslås bli mellan 1100-1500 m2. 
 

 
Alternativ II, reviderat samrådsförslag med förändrad väganslutning 
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6 FÖRUTSÄTTNINGAR, MILJÖKONSEKVENSER OCH BEDÖMNING  
 
 
6.1 Rödlistade insekter  
Under senhöst 2008 och sommar 2009 utfördes av Markus Franzén en 
naturinventering för fastigheterna Strandskogen 10:6 samt 10:7 på uddrag av 
Mörbylånga kommun (se Bilaga 1). Målsättning har varit att bedöma om området har 
potential att hysa naturvårdsintressanta insekter som behöver särskild hänsyn vid en 
eventuell exploatering. Vidare syftar Markus Franzéns yttrande till att kunna ge 
rekommendationer för hur en exploatering av aktuella fastigheterna kan tillgodose 
bästa möjliga hänsynstagande till naturvårdsintressanta/rödlistade arter.  
De påpekas särskilt att det är ”den nuvarande situationen som bedöms och inte 
tänkbara framtida scenarier t.ex. om skogen utvecklas till en naturskog eller om 
åtgärder sätts in för att ersätta tallskogen med öppen blomrik sandig gräsmark, vilket 
skulle kräva ytterligare utredning” (se Bilaga 1). 
 
6.1.1 Förutsättningar 
Enligt naturinventeringen (Bilaga 1) dominerades planområdet av en relativt ung 
tallplantering med begränsat värde för insektsfaunan. Det finns dock kantzoner, bryn 
och gräsmarken i ytterkanter som hyser skyddsvärda insekter. 
Planområdets omgivning anses enligt Franzén vara förhållandevis artrik så att det är 
sannolikt att skyddsvärda arter ofta flyger omkring i området även om få individer 
reproducerar sig där. ”De ytor som är mest intressanta för insekter är begränsade”. 
Utifrån genomförd naturinventering bedöms tre markområden i ytterkanterna av 
planområdet vara mest intressant pga. befintlig vegetation/växtlighet (delområde 1, 2 
och 4, se nedanstående karta): 

 
     

Värdefulla delområden redovisas med röd färg och numrering 1-4, se bilaga 1
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- Delområde 1: påträffades Stortapetserarbi (hotgkategori sårbar), Allmän 
metallvingesvärmare (hotkategori missgynnad), Liten bastardsvärmare 
(hotkategori missgynnad), Bredbrämad bastardsvärmare (hotkategori 
missgynnad). (se Bilaga 1) 

- Delområde 2: fältskiktet hyser rikliga förekomster av rotfibbla, gråfibbla, 
vitmåra, blåmonke och fältmalört. Dessutom påträffades det rödlistade 
Storfibblebiet (hotkategori sårbar). (se Bilaga 1) 

 
- Delområde 4: fältskiktet hyser samma arter som fältskiktet i delområde 2 och 

det rödlistade Storfibblebiet (hotkategori sårbar) påträffades. I övrigt är 
området en igenväxande gräsmark där bl a. arter som åkervadd, väddklint, 
gullucern, fingerört, ärenpris och gråvicker förekommer. Buskskiktet är rikt 
med nyponbuskar, slån och fläder. (se Bilaga 1) 

  
Delområde 3 längs med muren är relativt öppen med spridda ljungförekomster och 
anses hysa potential för att utöka blomrika partier med viss förekomst av barblottad 
sand. (se vidare avsnitt 6.1.4) 
 

  
Stortapetserarbi(Megachile lagopoda),                   Gråfibbla (Pilosella officinarum), 
källa:www.biopix.dk                                                 källa: www.biopix.dk 
 
De rödlistade arterna Storfibblebi och Stortapetsarerbi trivs i en livsmiljö som 
beskrivs som ”urban miljö” och/eller skogliga impedement. Enligt Artdatabanken 
preciseras urban miljö med vägar, täkter, urbana ruderatmiljöer, vägrenar, trädgårdar 
etc.  
 
 
6.1.2 Miljökonsekvenser  
 
Nollalternativ  
Konsekvenser för skyddsvärda insekter vid nollalternativet är svårt att bedöma då 
utvecklingen av områdets vegetation är styrande. Ingrepp i nuvarande 
markanvändning som ex.vis avverkning av befintlig skog, igenväxning av skogen till 
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naturskog, upphörd hästridning mm skulle kräva ytterligare inventering och 
utredning då förändrad livsmiljö kan gynna annorlunda artsammansättning.  

Exploatering enligt Alternativ I och II 
Generellt bedöms att en exploatering som kan jämföras med ”urban miljö” enligt 
ovan snarare gynnar nämnda rödlistade Storfibblebi och Stortapetserarbi än att 
utgöra negativ påverkan.  
Enligt Franzén kan en exploatering innebära ”en liten påverkan” för 
naturvårdsintressanta insekter. ”Detta innebär att lokala populationer av några arter 
kan komma att försvinna. Om kompensationsåtgärder sker och exploatören tar 
hänsyn till de små ytor som är av värde kan exploateringen innebära att det inte sker 
någon negativ förändring utan att den snarare kan få positiva effekter på 
insektsfaunan.” (Franzén, Bilaga 1) 
Nytillkommet naturstråk vid södra plangränsen i alternativ II gynnar ljungdominerat 
område vilket främjar livsmiljö för naturvårdsintressanta insekter.  
Vidare ingår planområdet ett större, sammanhängande naturområde där förekomsten 
av Stortapetserarbi är rätt vanlig och riklig. 
 
 
6.1.3 Bedömning och åtgärdsförslag 
 

1. I området bedöms samtliga ur ett naturvårdsperspektiv intressanta arter vara 
knutna till solexponerade öppna livsmiljöer ofta med barblottad sand och 
andra vegetationsfria ytor. Dessa ytor finns dels i öster (gräsbevuxet 
delområde 1), dels vid tillfartsvägen till Strandskogen 10:11 i söder 
(delområde 2) samt vid västra plangränsen (delområde 4). Delområde 3 
innehar potential att förbättra naturförutsättningar för omtalade insektfaunan.  

     Åtgärdsförslag: Planbeskrivning kompletteras med uppgifter ovan. 
 
 

 
 

Bildmontage redovisar delområden 1-4 (röd färg) som hyser naturvårdsintressanta 
insekter och planerad markanvändning enligt illustrationsplan vid samrådet 2008 
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2. Delområden 1-4 bör bevaras och/eller utformas i det skick som säkrar hög 
solexponering, barblottad sand och värdväxter som attraherar nämnda 
naturvårdsintressanta insekter. Vid södra plangränsen (delområde 3) 
rekommenderas att utelämna en 5-10 meter bredd zon utmed den befintliga 
muren från exploatering. Utbredning av ljung inom området bör främjas. 
Utmed ny lokalgatan och grusväg till sydostligaste tomten bör vägkanter 
skapas som består av bar sand eller blomrika växtligheter (främst åkervadd 
och väddklint). 
Åtgärdsförslag: Plankartan justeras och andel naturområde ändras. Reglering i 
genomförandebeskrivning, planbestämmelse och exploateringsavtal. 

  
3. Exploatering bör främst lokaliseras till området som utgjorde tallskog, vilket 

utgör den största delen av planområdet. (se även Bilaga 1) 
Åtgärdsförslag: Plankartan justeras och lokalisering av bebyggelseområden 
övervägs.  
 

4. Innan markingrepp görs inom planområdet (i samband med byggnationer, 
grävning, avverkningar mm) bör samtliga som har med exploateringen att 
göra informeras om den befintliga, skyddsvärda insektsfaunan som kräver 
särskild hänsyn. Under byggperioder bör särskilda hänsynsregler beaktas. 
Åtgärdsförslag: Planbestämmelse formuleras, regleras i exploateringsavtalet 
och genomförandebeskrivning. 

 
5. Naturområdet väster om vägen till Strandskogen 10:11 (delområde 4) ska 

bevaras, andel träd bör minskas för att skapa flera öppna gräsytor. 
Åtgärdsförslag: Regleras genom planbestämmelse och inom 
exploateringsavtal. 

 
 
Följande skötselåtgärder bör förankras inom exploateringsavtal och vid bildande av 
samfälligheter för naturområden inom planområdet: 
 

Delområde 1: 
- Området sköts med bränning/slåtter/slyröjning (återkommande vart femte år) 

och vegetationsfria ytor skapas genom att de översta 10-15 cm av växt- och 
förna lagret skrapas bort från ca 10m2 i områdets södra del.  

 
Delområde 3: 

- Utbredning av ljung bör gynnas. 
 
Delområde 4: 

- Träd avverkas för att öka arealen blomrik gräsmark. Örter som fibblor bör 
gynnas med hänsyn till bl.a. Storfibblebi. 

 
Generellt: 
Vegetationsfria ytor med hög solinstrålning lämnas orörda eller nyskapas utefter 
vägar och stigar. 
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6.1.4 Uppföljning 
Enligt naturinventeringens expertis krävs ingen långsiktig uppföljning vid en 
exploatering av planområdet.  
Däremot bör tänkbara förändringar av artsammansättningen av dagfjärilar och 
daggsteklar inventeras för att kunna kartlägga förändringar av insektsfaunan inom 
området. Inventeringen bör förslagsvis genomföras av lokala entomologer för, under 
och upp till 5 år efter exploateringen. 
 
 
6.2 Strandskogen vattentäkt 
 
6.2.1 Förutsättningar  
Strandskogen vattentäkt är en av de viktigaste vattentäkter på Öland och Mörbylånga 
kommunen avser enligt gällande översiktsplan att utöka vattentäkten.  
Gällande planområdet ligger inom yttre skyddszon för Strandskogens vattentäkt. 
 

 
 Strandskogens vattentäkt med Inre och Yttre vattenskyddsområde och planområdet 
 
 
Mark&Vatten Ingenjörerna AB har upprättat en ”Miljökonsekvensbeskrivning om 
risker för påverkan på grundvattnet vid utbyggnad med villabebyggelse på 
fastigheterna Strandskogen 10:6 och 10:7” (2008-12-10). Analyser och resultat av  
Mark&Vatten Ingenjörernas MKB utgör viktigt underlag för fortsatt planarbete och 
ligger till grund för denna sammanvägande miljökonsekvensbeskrivning. (Bilaga 2) 

Planområdet

Yttre vatten-
skyddsområde 

Inre vatten-
skyddsområde 
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Vattenproduktion i området 
Vattentäkt Strandskogen ingår i ett gemensamt ledningsnät tillsammans med Tveta-
Igelmossen och Resmo). Strandskogen vattentäkt utnyttjas främst under sommaren 
och en bit in på hösten där ökat behov på dricksvatten uppstår. Uttagen mängd 
varierar för varje år och är till stor del beroende av nederbörden och därmed 
grundvattenbildning. Vid tillfällen med låg nederbörd under vår och sommar finns ett 
större behov av att ta vatten från Strandskogen.  
Gällande vattendom för Strandskogen vattentäkt medger uttag av 700 m³/dygn i 
medeltal för året. Hittills har denna mängd inte utnyttjats i full skala och endast under 
kortare perioder. Skulle det dock ske sådana stora kontinuerliga uttag under flera 
månader skulle en stor avsänkning i grundvattenmagasinet vara en följd. Magasinet 
återhämtar sig då relativt långsamt vilket innebär att året därefter måste uttagen 
minskas. (se Bilaga 2) 
 

Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattenmagasinets centrala delar (inre skyddszon) består av ca 20 m sediment 
och de övre delarna består mest av finsand, medan de undre delarna består av grusig 
sand, sandigt grus och grus.  
 

Jordlagren inom planområdets norra del består av berg som överlagras av grovsiltig 
finsand eller finsandig grovsilt. Utförda borrningar tyder på att jordarterna bli 
finkornigare österut och berget utgörs av grå kalkasten (Bilaga 2). 
 

Den grundvattenförande mäktighet är som mest ca 10 m och kan nå upp till 13-14 m 
ö h i den centrala delen av vattentäkten, men tunnar sedan ut åt öster och mot 
planområdet. Vid planområdets nordvästra gräns uppges den grundvattenförande 
delen vara endast 2-3 meter mäktig och kan uppnå 20-24 m ö h. Ca 200 meter österut 
påträffades således inget grundvatten (Bilaga 2). 
 

Det förekommer ett mot brunnarna riktat grundvattenflöde inom 
vattenskyddsområdet från öster mot väster. Grundvattnet länkas vidare av in mot 
brunnarna. Mark&Vatten hävdar att grundvattenflödet inte påverkas av 
brunnsuttagen inom ett avstånd ca 500 m norr och söderut räknat från kommunens 
brunnar (Bilaga 2). Områden där en avsänkning av grundvattnet pga genomförda 
brunnsuttagen har kunnat konstateras, slutar ca 50 meter norr om planområdet. 
Nedanstående bild ger en överblick över berörda brunnar, grundvattennivåer och 
 –flöden, observationsrör, undersökningsborrhål samt områden där avsänkning har 
skett. 
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 Överblick över grundvattenförhållanden, områden där avsänkning av grundvatten har skett samt 
planområdets läge (gul färg), källa: Bilaga 2 
 
 
6.2.2 Miljökonsekvenser  
 
Nollalternativet 
Risk för negativ påverkan på vattentäkt pga. av föroreningar inom berörda fastigheter 
anses som liten pga. befintlig markanvändning (främst skog och strövområde) samt 
lång transporttid (2 år) mellan området och kommunens brunnar inom inre 
vattenskyddsområde.  
Enskild avloppsanläggning på bebyggd fastighet Strandskogen 10:11  medför dock 
viss risk för föroreningar och ska inspekteras regelbundet. (Naturvårdsverket 2003)  
Risk för negativ påverkan på grundvattenförhållanden bedöms inte föreligga då 
befintliga dricksvattenuttag är begränsade till endast en fastighet, Strandskogen 
10:11. Berörda fastigheter ligger generellt utanför s.k. ”influensområde” där 
vattenavsänkningar kan uppträda vid vattenuttag inom inre vattenskyddsområde.  
 
Exploatering enligt Alternativ I och II 
Varje exploatering medför generellt risker för föroreningar av grundvattnet som dels 
kan uppstå under anläggnings- och byggnadsfasen, dels vid brukandet av 
fastigheterna och vägarna men även vid hantering av brandfarliga vätskor eller 

Planområdet 
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kemikalier mm. Vid ett olyckstillbud, t.ex. utflöde av diesel inom vattentäkten, 
kommer det dels att absorberas av jorden och dels, vid stort utsläpp, nå grundvattnet.  
 
 
6.2.3 Bedömning och åtgärdsförslag 
Risk för föroreningar av Strandskogen vattentäkt pga. föroreningar inom aktuellt 
planområde bedöms som liten med hänsyn till de föreliggande hydrogeologiska 
förhållandena och därmed lång uppehållstid (2 år) (Bilaga 2).  
Anslutning av nya bostadstomter (ca 20-30) till kommunala vattennät påverkar inte 
tillåtna uttagsvolym för Strandskogen vattentäkt i nämndvärd omfattning.  
Skulle det bli aktuellt med flera kommunala brunnar så är det sannolikt att de ska 
förläggas till den djupa delen av grundvattenmagasinet dvs. inom det inre 
vattenskyddsområde och därmed ca 400 m ifrån planområdet. (Bilaga 2) 
 

1. Oavsett riskbedömningen bör vid exploatering av planområdet 
försiktighetsmåttet beaktas inom vattenskyddsområdet. Gällande 
skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområdet gäller för nybyggnationer. 
Åtgärdsförslag: Planhandlingar kompletteras (ex.vis endast källarlösa hus). 

 
2. Utöver gällande skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområdet Strandskogen 

vattentäkt bör särskild hänsyn tas vid nybyggnationer och schaktningsarbeten. 
Åtgärdsförslag: Inom exploateringsavtal bör regleras skyddsåtgärder som 
gäller främst byggperioden. Se nedan. 

 
3. Kommunens påbörjade revidering av skyddsområdet kan påverka 

planområdet. 
Åtgärdsförslag: Samråd krävs med Mörbylånga kommun inom fortsatt 
planarbete. 

 
 

Nedanstående skyddsåtgärder bör förankras inom exploateringsavtal och/eller vid 
upprätting av projekteringsuppdrag inom planområdet. Enligt sakkunnig (Bilaga 2) 
rekommenderas bl. a. följande skyddsåtgärder:  

- Entreprenadarbeten skall utföras på sådant sätt att inte marken eller 
grundvattnet förorenas. Utsläpp av föroreningar t.ex. hydraulolja vid 
slangbrott skall omedelbart saneras. Då entreprenadmaskiner inte nyttjas skall 
skydd anbringas så att eventuellt spill av olja eller diesel uppsamlas. 

 

- Avloppsledningar skall utföras med rörmaterial och rörskarvar som 
säkerställer att det inte kan uppstå läckage. Det innebär bl.a. ledningar med 
täta skarvar som rötter inte kan tränga in i. Avlopp skall anslutas till 
kommunalt spillvattennät. Eventuella pumpstationer skall utföras på sådant 
sätt att ovidkommande vatten inte kan inströmma. 
 

- Dagvatten skall hanteras inom området på ett miljömässigt bra sätt. Vid 
avledning i dike bör det ske främst till områden utanför den yttre 
skyddszonen. 
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- För grundvattnet skadliga ämnen såsom brandfarliga vätskor, gifter, 
bekämpningsmedel, gödningsmedel mm skall förvaras, transporteras eller 
hanteras på sådant sätt, att antingen uppkommet läckage, spill eller dylikt 
snabbt upptäcks eller att risken att anordningar skadas, t.ex. genom korrosion, 
är obetydlig. (Naturvårdsverket 2003:24) Garagebyggnader bör därför förses 
med oljeavskiljning till golvbrunn för att förhindra läckage mot grundvattnet. 

 

- Schaktning får ej ske djupare än till 1 m över högsta naturliga grundvattenyta 
enligt föreskrifterna. Miljö- och byggnämnden har enligt föreskrifterna rätt att 
anvisa vilka åtgärder som nämnden anser som rimliga för att skydda 
grundvattnet. Som högsta grundvattenyta bör för området gälla den nivå som 
ligger 3 m under nuvarande markyta.  

 

- Vidare rekommenderas att informationsskylt om ”vattenskyddsområde” ska 
vara uppsatt.  

 
 
6.2.4 Uppföljning 
I samband med bygganmälan för nybyggnationer bör kontrollplan upprättas där 
hänsyn till vattenskyddet beaktas (exempelvis krav på oljeavskiljning till golvbrunn 
kontrolleras). 
Vid anläggning av vägar bör Vägverkets ”Miljökrav under byggtiden” (Vägverket 
2001:15) tillämpas för att kontrollera miljöpåverkan under tiden vägbygget sker. 
 
 
6.3 Fornlämningar/fornlämningsområde 
Planområdets topografiska läge och den allmänna fornlämningsbilden i området 
föranledde att arkeologiska undersökningar utfördes inom fastigheterna 
Strandskogen 10:6 och 10:7, 2009 och 2011. Utredningen genomfördes av Kalmar 
länsmuseum i september 2009 och september 2011 vilka resulterade i två rapporter 
(se bilaga 3a och 3b).  
 
6.3.1 Förutsättningar 
Förhistoriska lämningar har tidigare inte varit kända inom planområdet. Området 
ligger dock nära boplatsen (RAÄ Algutsrum 169:1) och ligger längs ett höjdstråk 
som ca 1 km söderut vittnar om forntida aktivitet i form av lösfynd och vid 
Glömminge i norr finns gravfält. 
Marken har varit bevuxen till större delen med smärre tallskog och brukades främst 
som skogs- och betesmark under en lång period. I äldre kartmaterial redovisas vidare 
förekomst av ett gammalt stenbrott. Områdets potential att kunna hysa spår av äldre 
bebyggelse eller att det kan finnas bortodlade gravar inom området anses vara 
marginell. (se bilaga 3a) 
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Registrerade fornlämningar kring planområdet (källa: Riksantikvarieämbetet 2009-10-09) 
 
Den arkeologiska undersökningen 2009 har visat på förhistoriska anläggningar i 
utredningsområdets östra del. Lämningar utgörs av en härdbotten (ca 60 x 40 cm) 
och två stolphål (diameter 20 cm). Sökschaktgrävningar inom västra delen av 
planområdet resulterade däremot inte i något fyndmaterial som visade på en 
förhistorisk aktivitet.  
Ett mindre delområde undersöktes mera detaljerat i samband med arkeologisk 
undersökning 2011. Det framkom endast två mindre anläggningar, varav ett möjligt 
stolphål. Inga fynd påträffades vid undersökning. 
Fornlämningar är därmed undersökta och borttagna och länsstyrelsen har meddelat 
2011-10-31 att marken kan tas i anspråk för exploatering enligt planförslaget. 
 
 
6.3.2 Miljökonsekvenser 
 
Nollalternativet 
Inga miljökonsekvenser uppstår för konstaterade lämningar vid nollalternativet. Nya 
kunskaper kring lämningarnas art, omfattning och vetenskapliga potential 
framkommer inte då en arkeologisk undersökning inte genomförs. 
 
 
 

RAÄ 169:1 

RAÄ 140:1 

Planområde 
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Exploatering enligt Alternativ I och II 
Arkeologiska undersökningar är genomförda 2009 och 2011. Fornlämningar inom 
planområdet är undersökta och borttagna och länsstyrelsen har meddelat att marken 
kan tas i anspråk för exploatering enligt planförslaget.  
 
 
6.3.3 Bedömning och åtgärdsförslag 
Länsstyrelsen har meddelat att marken får tas i anspråk efter slutförda arkeologiska 
undersökningar. Inga åtgärder krävs inför genomförandet av planförslaget. 

  

6.3.4 Uppföljning 
Registrering och beskrivning av konstaterade och borttagna fornlämning (enligt 
bilaga 3 a och b) kommer att ske i Riksantikvarieämbetets register och hos 
länsstyrelsen i Kalmar län.  
Vidare uppföljning anses inte behöva ske då.  
 
 
6.4 Vägar 
 
Inom detta avsnitt analyseras dels det befintliga vägnätet, dels redovisas olika 
trafiklösningar för infart till planområdet. Detta medför att alternativ avvikande från 
avsnitt ”5 Alternativ” presenteras. 
 
6.4.1 Förutsättningar och alternativ  
Planområdet ligger nedanför väg 136 som är en viktig regional väg med betydande 
trafik framför allt sommartid. Väg 136 är den förbindande länken på västra sidan 
Öland mellan Ottenby längst i söder och Grankullavik i norr. Närmast liggande stora 
tätorter Borgholm, Färjestaden och Kalmar med stort serviceutbud samt arbetsplatser 
ligger direkt vid väg 136/137.  
 
Befintligt vägsystem runt planområdet utgörs av: 

- väg 136 i öster,  
- Sandens väg i norr (blå linje),  
- Grankottevägen/Sönneborgsvägen i norr (orange linje),  
- skogsväg till fastigheten Strandskogen 10:11 med fortsättning mot sydväst 

(lila linje) i väster,  
- väg 958 som kustnära vägförbindelse mellan Glömminge och Färjestaden 
- Gjuterivägen (gul linje). 

 
För detaljerad beskrivning av befintliga vägar och korsningar se bilaga 4: 
”Trafikutredning Glömminge” 
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Berörda vägar vid bebyggelseområden norr om planområdet har två olika huvudmän: 

- Sandens samfällighetsförening (Sandens väg) 
- Strandskogen Sönnerborg samfällighetsförening (del av Sandens väg och 

Grankottevägen, Sönneborgsvägen) 
 

De flesta vägar och korsningar bedöms ha låg standard och anses inte vara lämplig i 
nuvarande utformning för ökad trafikbelastning. (se Bilaga 4)  
Trafikmängderna är kraftigt säsongsberoende. Större delen av året är flödena låga för 
att sedan kraftigt öka under sommarmånaderna. På väg 136 är enligt mätningar 2007 
trafikflödet drygt 2,5 gånger högre under juli än för medeltrafikflödet för resten av 
året. På de mindre vägarna i området ökar trafiken inte riktigt lika kraftigt (ca 2 ggr).  
För detaljerad redovisning över trafikflöden se bilaga 4. 
 

Väg 958 

Väg 136 

Grankottevägen/ 
Sönneborgsvägen 

Sandens väg 

Planområdet 

Rastplats 
Idehult 

Enkel skogsväg till 
Strandskogen 10:11 

Gjuterivägen 

Översikt över befintligt vägsystem och planområdet (källa: www.Google.se) 
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Olika alternativ 
 
NOLLALTERNATIV 
För beskrivning av nollalternativet se ovan kapitel 5.1. 
 
 
Under plansamrådet och vid samrådsmötet 2008-06-10 med länsstyrelsen har olika 
alternativ för väganslutningar (biltrafik) av planområdet diskuterats: 
 
 
ALTERNATIV A 
Användning och utbyggnad av befintliga vägar med anslutning till väg 958 vid 
Sandens väg och till väg 136 vid Sönneborgsvägen. Befintlig skogsväg till 
Strandskogen 10:11 förbättras och bli ny lokalgata även för planerade bostadstomter 
inom planområdet.  
Lämplig standard för lokalgator motsvarar en väg som har en belagd bredd av minst 
ca 5,0 meter så att en lastbil och personbil kan mötas. Beläggningen kan vara av 
asfalt eller grus. Standardhöjning av befintliga vägar krävs.  

 

  
Alternativ A 
 
 

Väg 
136 

Planområdet 
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ALTERNATIV B 
Alternativ B tillkom inom samrådet och pga. av Vägverkets synpunkter och 
funderingar kring samordning av ny väganslutning från väg 136 och befintlig 
rastplats Idehult. Vägverket begärde därför en redovisning av en förbättring av den 
befintliga anslutningen från Sönnerborg som även ska serva det nya planområdet. 
Med hänsyn till låg standard för både Sönneborgsvägen och vägens korsning mot 
väg 136 kan en förbättring endast innebära en ny väganslutning, i det aktuella fallet 
norr om den befintliga anslutningen. (se vidare i Bilaga 4)    
Användning och utbyggnad av befintliga vägar med anslutning till väg 136 norr om 
Sönneborgsvägen. Nuvarande anslutning Sönneborgsvägen till 136 stängs av. 
Befintlig skogsväg till Strandskogen 10:11 förbättras och bli ny lokalgata även för 
planerade bostadstomter inom planområdet. Lämplig standard för lokalgator se ovan, 
Alternativ A. 
 

ALTERNATIV C 
Ny anslutningsväg i sydöstra delen av planområdet ansluter planerad bebyggelse och 
befintligt bebyggelseområde Strandskogen-Sönneborg till väg 136. Nuvarande 
anslutning via Sönneborgsvägen mot väg 136 stängs av.  
Ny anslutningsväg i sydost kräver breddning av vägområdet för länsväg 136 samt 
nytt vänstersvängsfält mot planområdet. Infart till rastplats Idehult förflyttas något 
söderut. Sänkning av hastighet till 70 km/h inom berört delavsnitt kan bli aktuell med 
hänsyn till rastplatsen. Utformning av Idehults rastplats (dvs. bänkar, toalett mm) 
kommer för övrigt inte att förändras i samband med vägarbete på väg 136. 
Befintliga fastigheter norr om planområdet får förlängd tillfartsväg mot väg 136 och 
resor söderut.  
 

                    

X

Anslutning 
Sönneborgs-
vägen-väg 
136 stängs 
av 

Väg 
136 

Planområdet 

Väg 
136 

Anslutning 
Sönneborgs-
vägen-väg 
136 stängs 
av 

X 

Planområdet 

Alternativ B                                                              Alternativ C 
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ALTERNATIV D 
Inom plansamrådet inkom dessutom yttrande från bl a medlemmar av Sandens 
vägsamfällighet och Strandskogen-Sönneborg som förklarade att man inte ville ha en 
väganslutning för ny bebyggelse mot Sandens väg samt att båda vägsamfälligheter 
inte vill förändra befintliga vägförhållanden inkl. in- och utfarter. Nya planområdet 
ska ha sin ”egen anslutning” till väg 136 och ingen vägförbindelse med befintliga 
bebyggelseområden i norr.” 
Inom kort avstånd (ca 400 m) finns två anslutningsvägar till vältrafikerade väg 136.  
Ny anslutningsväg av planområdet kräver breddning av vägområdet för länsväg 136 
samt nytt vänstersvängsfält mot planområdet. Infart till rastplats Idehult förflyttas 
något söderut. Sänkning av hastighet till 70 km/h inom berört delavsnitt kan bli 
aktuell med hänsyn till Idehult  
 
ALTERNATIV E 
Planområdet ansluts via ny vägdragning mot Gjuterivägen och vidare mot väg 136. 
Befintlig skogsväg mellan Strandskogen 10:11 och bildemonteringen behöver 
upprustas för biltrafik samt separat gc-väg. Upprustningen motsvarar en 
nybyggnation av väg. 
Vägkorsning Gjuterivägen – väg 136 behöver omgestaltas så att god trafiksäkerhet 
kan uppnås. Utrymme vid korsningen är begränsat och samordning krävs med 
lokaltrafiken pga. befintlig busshållplats. 
Bebyggelse norr om planområdet bibehåller sina vägar och utfarter i nuvarande 
skick. 
 

   

Planområdet 

Väg 
136 Väg 

136 

Planområdet 

Trafiksäker
hetshöjande 
åtgärder 

Alternativ D                                                                Alternativ E
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Trafikverket inkom efter påbörjad MKB med ett yttrande 2010-06-17, som uttrycker 
tydligt att väganslutning av planområdet direkt till väg 136 inte anses vara lämpligt 
och att befintligt vägsystem bör användas.  
Vid ett möte under våren 2011 kom berörda vägsamfälligheter, Mörbylånga kommun 
och exploatören överens om att använda Sandens väg som tillfart till planområdet. 
Förbättringsåtgärder krävs dock för att vägen skall ha lämplig standard för ökade 
trafikering. 
 
 
6.4.2 Miljökonsekvenser 
 
Generella miljökonsekvenser 
 
Buller 
Väg 136 alstrar pga. av stora trafikmängder och sitt läge på landborgskanten buller 
som påverkar planområdet och befintlig bebyggelse utmed vägen i norr. Områden 
inom 40 meters avstånd är enligt beräkningar mest utsatta och gällande riktvärden för 
trafikbuller riskerar överskridas. (Bilaga 5) 
Detta berör 3 bostadstomter enligt samrådsförslaget (Alternativ I, se kapitel 5.2 
ovan.) 
 
Emissioner 
Utöver en generell trafikökning på befintliga vägar mellan brofästet och Glömminge 
antas bebyggelseutvecklingen inom planområdet generera ca 80 nya fordonsresor (ca 
60 fordonsresor för Alternativ II) då området är färdigbebyggt. (se Bilaga 4) 
Ökade trafikmängder innebär även ökning av avgaser, partiklar och övriga 
emissioner. Ökade emissioner berör främst markområden utmed väg 136. 
 
Mark 
Vid anläggning av vägar inom planområdet kommer en begränsad del av marken 
utgöras av hårdgjorda ytor. Påverkan på områdets lokalklimat och luftfuktighet 
bedöms endast bli marginell. 
Vid utbyggnad/upprustning av Sandens väg kommer vägområdet marginell utökas 
vilket utökar andelen hårdgjord yta något. 
 
 
Olika alternativ 
 
NOLLALTERNATIV 
Väg 136 alstrar pga. av stora trafikmängder och sitt läge på landborgskanten buller 
som påverkar befintlig bebyggelse utmed vägen. 
En generell trafikökning med 45 % till år 2040 förväntas på befintliga vägar mellan 
brofästet och Glömminge dvs. 1,31 % per år för personbilar och ca 1,07 % per år för 
tung trafik fram till 2020, se Bilaga 4. 
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Ökade trafikmängder innebär även ökning av bilrelaterade avgaser, partiklar och 
övriga emissioner. Ökade emissioner berör främst markområden utmed väg 136. 
Vid oförändrat korsning Sönneborgsvägen - väg 136 och nyttjandet som huvudsaklig 
tillfart till bebyggelse vid Sönneborgsväg/Sandens väg kvarstår stor risk för olyckor.  
 
ALTERNATIV A  
Trafikökning på befintligt vägnät (120 bilresor) medför ökning av trafikrelaterade 
störningar (buller, emissioner) och större risker för olyckor pga. vägarnas låga 
standard.  
Vid standardhöjning av befintliga vägar (breddning till 4-5 m vägbeläggning) 
kommer andel hårdgjord yta öka norr om planområdet och befintlig vegetation 
närmast vägområdet minska.  
Trafiksäkerheten på Sandens väg och vid korsningen väg 958 kommer att förbättras i 
samband med vägåtgärder. 
Utmed den smala Sönneborgsvägen (3-3,5 m) finns bevarade stenmurar och 
uppvuxen vegetation (träd) som riskerar att skadas vid vägarbeten. 
Trafikförhållanden för bilister och oskyddade trafikanter vid korsningen 
Sönneborgsvägen - 136 bibehålls, men bör ses över i framtiden.  
Antal korsningspunkter vid väg 136 förändras inte. 
 
ALTERNATIV B 
Trafikökning och trafikrelaterade störningar se ovan alternativ A  
Påverkan vid standardhöjning av befintliga vägar se ovan alternativ A. 
Ny väganslutning mot väg 136 norr om Sönneborgsvägen innebär en ytterligare 
korsningspunkt inom ett avstånd av ca 100-200 meter norr om avfart Hässlebybrottet 
på en vägsträcka med skyltad hastighet 90 km/h. Godtagbar trafiksäkerhet kan 
ifrågasättas för berört vägavsnitt av väg 136. Befintlig åkermark (Strandskogen 14:1) 
genomskärs genom ny väganslutning och angränsande skogsområdet i norr kan 
behöva minskas med hänsyn till fria siktförhållanden runt korsningen.  
 
ALTERNATIV C  
I samband med nytt vänstersvängsfält till planområdet och förflyttad infart till 
Idehults rastplats höjs trafiksäkerheten för trafikanter inom berört avsnitt av väg 136.  
Genomfartstrafik på Grankottevägen/Sönneborgsvägen och trafikrelaterade 
störningar (buller, emissioner) för närmast liggande fastigheter minskar i samband 
med avstängd korsning.  
Ny väganslutning berör ett område med naturvårdsintressanta insekter. Se vidare i 
resp. avsnitt 6.1. 
Antal korsningspunkter vid väg 136 förändras inte. 
Förändringar längs väg 136 medför ett omfattande fysisk ingrepp i redan ansträngda 
trafikförhållanden som kan medföra hög risk för trafikolyckor särskilt under 
byggarbeten. Vägåtgärder vid sådan vägsträcka bedöms inte står i rätt 
samhällsekonomisk relation till en exploatering av ett 30-tal bostadstomter.  
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ALTERNATIV D 
Trafiksäkerheten för trafikanter inom berört avsnitt av väg 136 höjs då vänstersväng 
till planområdet möjliggörs och avfart till Idehults rastplats förbättras.  
Trafikrelaterade störningar (buller, emissioner) för fastigheter i närheten av 
korsningen Sönneborgsvägen – väg 136 kvarstår i samband med fortsatt trafik.  
Planläggning av området kan i övrigt inte bidra till förbättringar i närområdet, dvs. 
låg standard på befintlig korsning Sönneborgsvägen – väg 136. Föräldrar som 
skjutsar sina barn till skolan i Glömminge behöver även i fortsättningen trafikera 
korsningar med låg standard (dvs. väg 958-Sandens väg och Sönneborgsvägen – väg 
136).  
Antal korsningspunkter vid väg 136 ökar. Trafiksäkerheten på väg 136 påverkas 
generellt negativt då inom ett relativt kort avsnitt av väg 136 finns två 
väganslutningar och tre fastighetsutfarter i norr.  
Två anslutningsväger till väg 136 inom relativt kort avstånd 500 m medför större 
olycksrisk och motsäger Vägverkets måldokument kring framkomlighet på 
betydelsefulla vägar. 
 
ALTERNATIV E 
Nybyggnation av väg mellan planområdet och Gjuterivägen medför att andel 
hårdgjorda ytor stiger även utanför planområdet. 
Boende på Strandskogen 10:11 och fastigheter utmed berörd del av Gjuterivägen 
kommer att påverkas av störningar i samband med ca 80 fordonsresor på den 
nya/omgestaltade vägen. 
Omgestaltning av vägkorsning Gjuterivägen – väg 136 kan bidra till bättre 
trafiksäkerhet och därmed lägre olycksrisk.  
Trafikrelaterade störningar (buller, emissioner) för fastigheter i närheten av 
korsningen Sönneborgsvägen – väg 136 kvarstår i samband med fortsatt trafik.  
Planläggning av området kan i övrigt inte bidra till förbättringar i närområdet, dvs. 
låg standard på befintlig korsning Sönneborgsvägen – väg 136.  
 
 
6.4.3 Bedömning och åtgärdsförslag 
Vägnätet runt planområdet (Sandens väg, Grankottevägen, Sönneborgsvägen) tål 
endast befintlig trafik och dess prognostiserade trafikökning. 
Befintliga korsningar bedöms ej lämpiga för ökad trafikmängd oavsett om ny 
bebyggelse tillkommer. Förbättring av vägstandard och korsningar krävs för att 
kunna leda nytillkommande trafik via vägnätet. Byggnation av ny anslutningsväg och 
därmed korsning vid väg 136 bedöms strida mot god framkomlighet på väg 136 och 
medför större olycksrisker. Dessutom krävs stort markinaspråktagande där även 
naturvårdsintressanta insekter kan påverkas.  
ALTERNATIV A bör förordas och utbyggnad av berörda vägar och korsningar ska 
inarbetas i planhandlingar.  
Plangräns bör utökas i nordvästra delen så att utökat vägområde längs Sandens väg 
ingår i planområdet. 
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1. Vägområdet för Sandens väg ska utökas till minst 4 meter, utformning av 
mötesplatser och korsningar ska ses över för att motsvara framtida behov för 
både bilister, cyklister och gående.  
Åtgärdsförslag: Planhandlingar bör kompletteras. 

 
2. Befintligt vägsystem bedöms som acceptabel för cykeltrafik. Förlängning av 

friliggande gc-väg från Aledal till Lökenäs gör det möjligt att ta sig säkert 
mellan Färjestaden och Lökenäs. Förslag till utbyggnad av gc-väg mellan 
Sandens väg och Gjuterivägen bör prioriteras för att få ett sammanhängande 
parallellt gc-stråk till väg 136. (se Bilaga 4)  
Åtgärdsförslag: Planhandlingar bör kompletteras. 
 

3. Med hänsyn till bullerpåverkan från väg 136 bör skyddsavstånd mellan nya 
bostäder och vägområdet vara minst 40 meter. Minskas detta avstånd så ska 
skyddsåtgärder vidtas som exempelvis bullerplank eller fasadutformning. 
Åtgärdsförslag: Planhandlingar bör kompletteras. Samråd krävs med 
Vägverket. 
 

4. Hänsyn krävs till område med naturvårdsintressanta insekter.  
Åtgärdsförslag: Ska beaktas i planbeskrivningen och vid vägprojektering.  
Samråd bör ske med Mörbylånga kommun, länsstyrelsen och Vägverket.    
 

 
6.4.4 Uppföljning 
Vid anläggning av vägar bör Vägverkets ”Miljökrav under byggtiden” (Vägverket 
2001:15) och ”Miljökrav vid upphandling av projekteringsuppdrag och 
entreprenader” (Vägverket 2006:15) tillämpas för att kontrollera miljöpåverkan 
under tiden vägbygget sker. 
Publikationerna ställer generella krav som projektanpassas bland annat enligt en 
checklista (Vägverket 2001:15). Berörda ska därför informeras tidigt om 
störningarnas art och utsträckning i tiden, ex bullrande arbetsmoment, inskränkningar 
i utfartsförhållanden mm. 
 
 
 
6.5 Nationella/kommunala miljömål 
Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål, beskriver hur Sveriges miljö och våra 
natur- och kulturresurser bör förvaltas för ett hållbart samhälle på lång sikt. 
Förutsättningar skall ges för en hållbar samhällsutveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov.  
 
Mörbylånga kommun har i sin översiktsplan prioriterat fyra miljömål som anses 
berör kommunen i synnerhet samt som kan påverkas inom den fysiska planeringen: 

- God bebyggd miljö 
- Frisk luft 
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- Grundvatten av god kvalitet 
- Ingen övergödning. 

Planförslaget och tillhörande MKB medverkar till att uppfylla målet ”God bebyggd 
miljö” och ”Grundvatten av god kvalitet” då allmänna och enskilda intressen inom 
berört markområde kartläggs och avvägs mot varandra. Särskilt fokus råder för att ta 
hänsyn till befintlig grundvattenskydd, vägtrafikfrågor, rödlistade arter samt 
fornlämningar inom berört område. Rekommendationer och behov av åtgärder 
utifrån avvägningsprocessen ska återfinnas i planbestämmelser. 
 
 
 
6.6 Positiva miljöeffekter 
Under planarbetets gång har det även framkommit ett antal aspekter som kan antas 
ha positiv miljöpåverkan till följd av planens genomförande. 

- Exploateringen ger möjlighet till ett bättre elevunderlag för Glömminge 
skola, samt gynnar lokal kommersiell service 

 

- Förekomsten och kvalitet på fornlämningar inom planområdet bli väl 
undersökt och bidrar till kunskapen om områdets och Ölands historia. 

 

- Förekomsten av rödlistade arter och deras livsmiljö bli väl undersökt och 
bidrar till kunskapen om områdets och Ölands naturvärden. 
Rekommendationer i form av planbestämmelser och skötselanvisningar enligt 
exploateringsavtal kan förbättra/säkra förutsättningar för rödlistade arter. 

 

- Trafiksäkerheten kan förbättras i samband med förändrad väganslutning av 
befintliga bebyggelseområden norr om planområdet till väg 136  

 

- Möjligheter för friluftslivsaktiviteter i form av ströv- och ridstigar och 
naturområden säkras inom området. 

 

- Befintlig fastighet Strandskogen 10:11 ansluts till kommunalt VA och bidrar 
till bättre kontroll och säkerhet inom kommunalt vattentäkt  

 
 
 
7 NATURRESURSHUSHÅLLNING 
Exploatering av området innebär ett utnyttjande av lokala och externa naturresurser, 
främst i form av byggmaterial.  
Ianspråktagandet av naturresurser bedöms inte vara av den omfattningen att 
exploateringen, ur detta perspektiv, kan ifrågasättas. Särskilda undersökningar av 
området vad gäller grundvatten, rödlistade arter och fornlämningar bidrar till att 
generellt förbättra kunskapen kring befintliga naturresurser inom området och på 
Öland. 
Nybyggnation inom planområdet sker i anslutning till befintliga bebyggelseområden, 
vägsystem, tekniska ledningar samt servicefunktioner och kan därför anses vara 
resurssparande. 
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8 SAMLAD BEDÖMNING 
 
Generellt bedöms inte finnas hinder för att området exploateras, dock i något 
justerade omfattning. Tydliga krav på vilka åtgärder som krävs för att ta hänsyn till 
befintliga förhållanden (4 delaspekter) har redovisats.  
Störst hänsyn krävs i östra delen av planområdet där flera delaspekter sammanfaller.  
Här bör: 

- bebyggelseområden minskas,  
- naturområden utökas och viss karaktär upprätthållas, 
- vägutformning justeras. 

 

Ansvar för skötsel-/underhåll av naturområden samt vägutbyggnad ska diskuteras 
och inarbetas i genomförandebeskrivning och/eller fastställas inom avtal. 
 

Inom fortsatt plan- och projekteringsarbete krävs avstämning kring följande frågor: 

- planområdesgräns,  

- skötsel av naturområden,  

- vägutbyggnad 

- VA-ledningsdragningar med hänsyn till vattenskyddsområde 

- fastighetsregleringar och ansvarsområden för allmän platsmark som 
kommunen inte är huvudman.  
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